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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Besluitenlijst raadsvergadering 20 december 2021

Besluiten
	De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Veluwsedijk 55, Nijbroek ongewij-

zigd en zonder tegenstem vastgesteld;
	De raad heeft met algemene stemmen drs. Peter Wormskamp met ingang van 

20 december 2021 benoemd tot fractievertegenwoordiger in de ronde-tafelge-
sprekken van de gemeenteraad voor de fractie van het CDA;

	Met algemene stemmen heeft de raad Chris Schmidt met ingang van 20 december 
2021 ontslag verleend als fractievertegenwoordiger in de ronde-tafelgesprekken 
van de gemeenteraad voor de fractie van VVD-Liberaal2000;

	De raad heeft de motie “De relatie warmhouden” van PvdA-GroenLInks over 
Warmtetransitie en de raad verworpen met 9 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, 
PvdA-GroenLinks, CDA, Voortvarend Voorst, Fractie Suelmann en 10 stemmen 
tegen (Gemeente Belangen, D66);

	De gemeenteraad heeft de zienswijzennotitie bij het bestemmingsplan Wilpsedijk-
N790 vastgesteld en het bestemmingsplan Wilpsedijk-N790 gewijzigd vastge-
steld. Alle raadsleden hebben voor gestemd;

	De gemeenteraad heeft de Regionale Energie Strategie 1.0 voor de Cleantech 
Regio 1.0 vastgesteld met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-Groen-
Links, CDA, D66, Voortvarend Voorst, Fractie Suelmann) en 4 stemmen tegen 
(VVD-Liberaal2000); 

	Met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Voort-
varend Voorst, Fractie Suelmann) en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000) heeft 
de gemeenteraad de 3e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ge-
meente Voorst 2019 vastgesteld;

	De gemeenteraad heeft de Verordening onroerende zaakbelastingen Voorst 
2022 vastgesteld met 13 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, 
D66, Voortvarend Voorst) en 6 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, CDA, Fractie 
Suelmann);

	Met de 19 stemmen van alle raadsleden voor heeft de raad de Verordening ri-
oolheffing Voorst 2022 met algemene stemmen vastgesteld;

	Met algemene stemmen (19 stemmen voor en geen stem tegen) heeft de ge-
meenteraad de Legesverordening Voorst 2022 met bijbehorende tarieventabel 
vastgesteld;

	De gemeenteraad heeft de Verordening toeristenbelasting Voorst 2022 met alge-
mene stemmen vastgesteld (18 stemmen voor en geen stemmen tegen). Jürgen 
Wolff van Wülfing (CDA) heeft zich onthouden van stemming;

	De Verordening reinigingsheffingen Voorst 2022 heeft de gemeenteraad met alle 
stemmen voor vastgesteld;

	De gemeenteraad heeft de Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst 2022 met 
algemene stemmen vastgesteld (19 stemmen voor en geen stem tegen).

  

Verworpen motie en amendement
	De motie over veilig oversteken N-790 Wilpse Dijk voor (jonge) fietsers van CDA,  

PvdA-GroenLinks en Voortvarend Voorst is met 4 stemmen voor (PvdA-Groen-
Links, CDA, Voorstvarend Voorst) en 15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, 
VVD-Liberaal2000, D66, Fractie Suelmann) verworpen;

	Het amendement “Schot voor de boeg” van VVD-Liberaal2000 is verworpen met 
5 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, D66) en 14 stemmen tegen (Gemeente 
Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, Voortvarend Voorst, Fractie Suelmann).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de  
besluitenlijst op https://voorst.raadsinformatie.nl te komen. 
De videotulen  van de raadsvergadering  van 20 december kunt u 
terugkijken via https://voorst.raadsinformatie.nl. In de kalender 
klikt u dan op de gewenste datum. 
Voor vragen kunt u terecht bij de raadsgriffier, mevrouw B.J.M.  
Jansen via  0571-27 92 17 en  per e-mail via raad@voorst.nl

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader de raadsleden, praat mee in de 
ronde-tafelgesprekken of stuur een e-mail of brief naar de raad: raad@voorst.nl, 
Postbus 9000, 7390 HA Twello. U kunt de gemeenteraad volgen via het 
twitteraccount: @RaadVoorst

Contact met de raadsfracties
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de raadsleden en raads-
fracties. Op 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling staat meer  
informatie over de fracties en de raadsleden. 
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de onderstaande contactpersonen van 
de raadsfracties:
	Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl 

of 06-53 11 65 06
	Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl 

of 06-13 46 48 23
	Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl 

of 06-15 41 54 47
	 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl 

of 06-43 90 39 27
	Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl of 0571-23 82 62
	Arend Jansen, fractievoorzitter Voortvarend Voorst, via a.jansen@voorst.nl of 
 06-50 66 66 01
	Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, via 
 m.suelmann@voorst.nl of 06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer 
informatie over de raadsleden.

 
Vergaderingen
Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad momenteel digitaal. 
De digitale vergaderingen zijn via een livestream te volgen. Ga naar 
https://voorst.raadsinformatie.nl en klik op de juiste datum. Vervolgens klikken 
op de knop ‘live’ en u kunt de bespreking volgen.
 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
	maandag 24 januari 2022 vanaf 18:00 uur ronde-tafelgesprekken
	maandag 31 januari 2022 vanaf 19:30 uur raadsvergadering
	maandag 7 februari 2022 vanaf 19:30 uur  raadsvergadering

E-mail service raadsstukken
Met de e-mailservice van de griffie ontvangt u een bericht met een directe link naar 
de vergaderstukken. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden 
voor de e-mailservice.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17, of de locogriffier, Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl
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De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties 
die wij al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 20 december 2021 tot 
en met vrijdag 24 december 2021.

Bekendmakingen

Week 52: 29-12-2021

 Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl, onder Be-
leid & regelgeving en ga naar de 
pagina Bekendmakingen. Daar 
vindt u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 

ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11. Wij hel-
pen u graag!

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is 

mogelijk op overheid.nl. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor een e-mail-
service. Met enkele stappen schrijft 
u zich in. U ontvangt dan dagelijks 
per e-mail een overzicht van be-
sluiten en andere berichten die 
onder meer gemeenten, provincies 
en waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type bericht 
in en van welke organisatie u deze 
berichten wilt ontvangen. Daarbij 
is het ook mogelijk een afstand 
ten opzichte van uw adres aan te 

geven. U krijgt dan bericht over de 
actuele locatiegebonden bekend-
makingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Iedere maandag in de even weken 
houdt de welstandscommissie een 
mandaatvergadering in het ge-
meentehuis in Twello (Hietweide-
weg 20). De vergadering begint om 
10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-
nen) maken wij bekend op www.
voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan 
horen wij dat graag van u. 

Houd er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn in 
een welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Meermuidenseweg 2 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
15/12/21

Z-21-11738_2021-71976

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Legesverordening Voorst 2022 met de daarbij  
behorende Tarieventabel 2022

Vastgesteld Z-21-09658_2021-56586

Gemeente Voorst Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst 2022 Vastgesteld Z-21-09658_2021-56586

Gemeente Voorst Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2022 Vastgesteld Z-21-09658_2021-56586

Gemeente Voorst Verordening reinigingsheffingen Voorst 2022 Vastgesteld Z-21-09658_2021-56586

Gemeente Voorst Verordening rioolheffing Voorst 2022 Vastgesteld Z-21-09658_2021-56586

Gemeente Voorst Verordening toeristenbelasting Voorst 2022 Vastgesteld Z-21-09658_2021-56586

Melding brandveilig gebruik

Hoofdweg 86 in Klarenbeek Uitbreiden supermarkt Melding ontvangen SXO-2021-0744

Omgevingsvergunning

Hombrakensepad 3 en 3B in Wilp Verbouw woonboerderij Vergunning verleend  
(revisie)

SXO-2018-0553

Abraham Kuyperstraat in Twello - kadastraal perceel 
B9752 Twello

Kappen 10 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0748

Appenseweg 7 in Voorst Uitbreiden schuur Vergunning verleend SXO-2021-0634

Bekendijk 3 in Terwolde Bouwen overdekte uitloopruimte aan bestaande  
dierverblijven

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0746

De Riete in Voorst - kadastrale percelen K289 en K630 
Voorst

Aanleggen voedselbos Aanvraag ontvangen SXO-2021-0737

Deventerweg 26 in Voorst Tijdelijk afwijken van de bestemming Aanvraag ontvangen SXO-2021-0741

Diepenbrockstraat 56 in Twello Plaatsen dakkapel op achterdakvlak Aanvraag ontvangen SXO-2021-0736

Dorpsstraat 1 in Twello Verbouwen monument Vergunning verleend SXO-2021-0575

Fokkerstraat 33 in Teuge Plaatsen kachelpijp langs de gevel Vergunning verleend SXO-2021-0638

Gravenstraat 14 in Voorst Verbreden ligboxenstal Vergunning verleend SXO-2021-0165

H.W. Iordensweg 108 in Wilp Restaureren woning Ontwerpbesluit genomen SXO-2020-0569

Hoofdweg 86 in Klarenbeek Uitbreiden supermarkt Aanvraag ontvangen SXO-2021-0745

Koningin Julianastraat Twello - kadastraal perceel 
B9750 Twello

Verplanten van 1 boom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0749

Perceel naast de Ziele 4 in Twello Verbouwen ketelhuis en kapschuur Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0668

Stobbenakker 24 in Twello Bouwen berging en overkapping Vergunning verleend SXO-2021-0650

Tienmorgen 9 in Wilp Uitbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0640

Troelstralaan in Twello - kadastrale percelen B6219 en 
B9754 Twello

Kappen 13 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0747

Veluwsedijk 19 in Nijbroek - kadastraal perceel B2227 
Nijbroek

Aanleggen waterpoel met natuurvriendelijke oever Aanvraag ontvangen SXO-2021-0740

Wijkseweg 80 in Terwolde Kappen 3 wilgen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0738

Zwanekamp 10 in Terwolde Bouwen schuur (wijzigingsaanvraag op SXO-2021-0529) Aanvraag ontvangen SXO-2021-0742

Sloopmelding

Wijkseweg 49 in Terwolde Verwijderen van asbest dakbeschot woning en asbest 
dakbedekking schuur

Melding ontvangen SXO-2021-0739
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 Afvalinzameling tijdens de feestdagen

In verband met de feestdagen zamelt Circulus-Berkel geen oud 
papier in op 1 januari. Deze inzameldag zal worden ingehaald op 
3 januari. Raadpleeg uw persoonlijke afvalkalender op circulus-
berkel.nl of kijk in de Afvalvrij app zodat u goed op de hoogte 
blijft van de inzameldata.

Oud papier
Zet u normaal gesproken de eerste zaterdag van de maand de 
papiercontainer aan de straat? Dan geldt er voor u een gewijzigde 
inzameldatum:

	Zaterdag 1 januari wordt maandag 3 januari.

Openingstijden Recyclepleinen en KCC
De Recyclepleinen van Circulus-Berkel zijn op Nieuwjaarsdag ge-
sloten. Op 31 december gaan de recyclepleinen ’s middags eerder 
dicht. Kijk op circulus-berkel.nl voor het volledige overzicht van 
de openingstijden.  ■

afvalinformatie

Een jaarwisseling van NIX 

Oud en Nieuw komt eraan. Veel 
volwassenen drinken dan alcohol. 
Ook kinderen krijgen dan soms 
de kans om een glaasje te drin-
ken. Vooral voor kinderen die nog 
in de groei zijn is het schadelijk 
om alcohol te drinken. Hoe gaat 
u daar als ouder of verzorger tij-
dens de jaarwisseling mee om? 

Tips
	Een regel is voor kinderen al-

leen duidelijk als u consequent 
bent. Maak daarom geen uit-
zondering tijdens de jaarwis-
seling. Want als het tijdens Oud 
& Nieuw wel mag, waarom dan 
niet op andere dagen? 

	Geef kinderen liever geen ‘kin-
derchampagne’. Kinderen leren 
hierdoor dat champagne bij 
feestjes en gezelligheid hoort. 

	Ga open in gesprek met elkaar. 
Vertel bijvoorbeeld hoe u het 
zou aanpakken en bespreek 
lastige situaties met elkaar. 

	Praat met de ouders van vrien-
den van uw kind. Welke afspraak 
hebben zij met hun kind over 
alcoholgebruik? Hoe gaan zij 
om met alcoholgebruik tijdens 
feestjes? Samen staat u sterker 
en voorkomt u dat jullie tegen 
elkaar uitgespeeld worden (‘Bij 
al mijn vrienden mag het thuis 
wél’).

	Heeft uw kind tóch alcohol ge-
dronken? Bespreek dan hoe het 
zich de volgende keer wél aan 
de afspraak kan houden.  

Meer tips en voorbeeldfilmpjes: 
helderopvoeden.nl

Geef het goede voorbeeld 
Drink zelf ook met mate en liefst 
buiten het zicht van kinderen, 
want kinderen doen volwassenen 
na (‘Zien drinken, doet drinken’). 
Geef als ouder het goede voor-
beeld en drink geen of minder al-
cohol door mee te doen aan Dry 
January! Op ikpas.nl kunt u zich 
aanmelden. 

Praten met een 
professional
Maakt u zich zorgen over het al-
coholgebruik van uw kind, van 
uzelf of van iemand anders in uw 
omgeving? Neem dan contact op 
met Tactus voor een persoonlijk 
gesprek: Evelien Meijer: e.meijer@
tactus.nl, of Jeroen Jansen: jeroen.
jansen@tactus.nl  ■

Openingstijden rond de feestdagen

Het gemeentehuis, de frontoffice 
van het Maatschappelijk Netwerk 
Voorst (MNVoorst) en het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Voorst in het Kulturhus, hebben 
afwijkende openingstijden rond 
de feestdagen. Tijdens de ope-
ningstijden zijn het gemeentehuis 
en de frontoffice van het MNV en 
het CJG alleen op afspraak ge-
opend. Online en telefonisch zijn 
we gewoon bereikbaar. Maak 
eerst online of telefonisch een 
afspraak om langs te komen.

Heeft u een vraag aan de ge-
meente? Regel het online op 
voorst.nl 

Wilt u langskomen? Maak eerst 
een afspraak op voorst.nl of bel 
0571-27 99 11. Heeft u een 
vraag aan het MNV? Bel de front-

office MNV: 0571-74 51 11. Heeft 
u een vraag aan het CJG? Bel de 
frontoffice CJG: 0571-74 51 50.

Rond de jaarwisseling
 Het gemeentehuis is op vrij-

dag 31 december geopend van 
08.30 uur tot 12.00 uur. Het 
gemeentehuis is gesloten van-
af vrijdagmiddag 31 december 
12.00 uur tot maandag 3 janu-
ari 08.30 uur.

 De Frontoffice van het MNV en 
het CJG in het Kulturhus is op 
vrijdag 31 december geopend 
van 08.30 uur tot 12.30 uur. 
De Frontoffice is gesloten van-
af vrijdagmiddag 31 december 
12.30 uur tot maandag 3 janu-
ari 08.30 uur. 

Spoedeisende zaken
Bij spoedeisende zaken in de 

openbare ruimte (zoals een ge-
vaarlijke wegverzakking, een 
rioolverstopping of een omge-
waaide boom) die niet kunnen 
wachten tot de eerstvolgende 
werkdag, belt u de Calamiteiten-
lijn 0571-27 37 60 (24 uur per 
dag). 

Tijdens de feestdagen en bui-
ten de openingstijden zijn Veilig 
Thuis en Spoedeisende Zorg (voor 
jeugd) via de gebruikelijke tele-
foonnummers bereikbaar.
Als er sprake is van dreigend ge-
weld: bel de politie 112 of Veilig 
Thuis 0800 -20 00.
Spoedeisende Zorg (voor jeugd) 
0900 – 99 55 599.
Spoedeisende hulp bij psy-
chiatrische- en psychosoci-
ale problemen: via de dienst-
doende huisarts(enpost).  ■ 

Inzameling kerstbomen

Gezellig: een kerstboom in huis. 
Wilt u de boom in januari weer 
kwijt? Maak dan gebruik van de 
gratis inzameling door Circulus-
Berkel. Op vrijdag 14 januari 
2022 kunt u tussen 15.00 uur en 
18.00 uur uw kerstboom inleve-
ren bij het inzamelpunt bij Sport-
park Zuiderlaan, Zuiderlaan 5 in 
Twello. U kunt dan ook uw klein 
chemisch afval (KCA) inleveren.

Let op! Verwijder de pot en alle 
versiering van uw kerstboom. Bij 
het inleverpunt staat een inza-
melwagen klaar, waar u de boom 
zelf in gooit. Bomen mogen een 
maximale stamdikte van 15 cm 
hebben. Heeft u een erg grote 
boom, dan kunt u deze eventueel 
thuis in handzame stukken zagen. 
Op het inleverpunt is geen zaag 
aanwezig. 

Tip: De lege pot van de kerstboom 
mag niet bij het pmd. De potten 
geven door het formaat proble-
men in de sorteerinstallatie, waar 
het pmd in verwerkt wordt. Doe uw 
lege pot bij het restafval of lever het 
gratis in als hard kunststof bij een 
Recycleplein van Circulus-Berkel.

Inzameling KCA
U kunt op 14 januari ook kleine 
hoeveelheden KCA (niet meer dan 
één doos vol) inleveren bij de che-
mokar. Onder klein chemisch afval 
(KCA) verstaan we huishoudelijk 
afval waar chemische stoffen in 
zitten die schadelijk zijn voor de 
gezondheid en het milieu. Voor-
beelden zijn lege batterijen, ac-
cu’s, verfpotten en resten schoon-
maakmiddelen of olieproducten.

Meer informatie: 
www.circulus-berkel.nl  ■

Beperkte weekmarkt op 31 december 2021

Op vrijdag 31 december 2021 is 
er een zeer beperkte weekmarkt 
in Twello. In verband met oude-
jaarsavond zijn meerdere markt-
kooplieden die dag niet aanwezig.

Eénrichting looproute op 
de weekmarkt
Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich weer aan 
de éénrichting looproute hou-

den. Deze looprichting staat met 
bewegwijzering aangegeven. Op 
deze manier is het gemakkelijker 
om een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Bezoek de weekmarkt 
alleen
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. Volg 
deze oproep in het belang van uw 

eigen gezondheid en die van uw 
medemens.
 
Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:

	Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.

	Eet en drink niet op het 
 marktplein.
	Houd anderhalve meter
 afstand van elkaar en van
  onze marktlieden.
	Ga niet in groepjes bij elkaar
  staan.
	Voorkom drukte bij de kramen. 
	Betaal bij voorkeur met pinpas/

smartwatch/ of mobiele telefoon.
	Blijf thuis als u verkouden bent, 

of koorts of griepverschijnselen 
heeft.

	Gebruik papieren zakdoekjes, en 
nies in uw elleboog.  ■
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■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur. Burgerzaken is ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 uur.
Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

Carbidschieten als een BOCK
carbidschieten doet u veilig en alleen na aanmelding uiterlijk 29-12-2021 13.00 uur
 

Wegafsluiting spoorwegovergang 
Holthoevensestraat Teuge 
In de nacht van zondag 9 janu-
ari 2022 op maandag 10 januari 
2022 is de spoorwegovergang 
aan de Holthoevensestraat in 
Teuge van 0.45 uur tot 05.15 
uur afgesloten voor alle verkeer. 
Strukton Rail voert dan in op-
dracht van ProRail B.V. noodzake-
lijke onderhoudswerkzaamheden 
uit aan het spoor op het baanvak 

Apeldoorn – Deventer. 

Meer informatie
Wilt u als omwonende op de 
hoogte gehouden worden over de 
werkzaamheden aan het spoor? 
Via prorail.nl/omwonenden/
check-het-spoorwerk-in-uw-
buurt kunt u zich hiervoor aan-
melden.  ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

Helaas stromen de ziekenhuizen 
vol en worden reguliere behan-
delingen en operaties uitge-
steld. Ook zijn er zorgen om de 
nieuwe omikronvariant. Om on-
nodige extra druk op de zorg te 
voorkomen geldt er landelijk een 
vuurwerkverbod. Carbidschieten 
is onder bepaalde voorwaarden 
wel toegestaan op oudjaarsdag 
31 december 2021 tussen 10.00 
uur en 18.00 uur. Het carbid-
schieten moet uiterlijk woensdag 
29 december 2021 om 13.00 
uur via carbid@voorst.nl gemeld 
worden bij de gemeente Voorst. 
Op voorst.nl staat een meldings-
formulier carbidschieten. Als u 
carbid gaat schieten, doe dit dan 
met een ervaren BOCK erbij. Een 
BOCK is een Bewust Oplettende 
Carbid Knaller. Het is belangrijk 
goed te weten wat u doet als u 

met gas en vuur aan de slag gaat 
om ongelukken te voorkomen.  

Alleen op oudejaarsdag 
Het carbidschieten mag alleen 
plaatsvinden op oudejaars-
dag 31 december 2021 tussen 
10.00 uur en 18.00 uur. Van-
zelfsprekend gelden de alge-
mene coronamaatregelen, zoals 
de 1,5 meter afstand van elkaar, 
ook tijdens het carbidschieten. 
Kijk op rijksoverheid.nl voor de 
meest actuele maatregelen. In 
de openbare ruimte geldt een 
maximale groepsgrootte van 4 
personen tijdens de jaarwisse-
ling, tenzij je uit één huishouden 
komt.  Thuis (en dus ook in de 
tuin / op je eigen erf) is het ad-
vies per dag maximaal 4 gasten 
thuis te ontvangen. En om eerst 
een zelftest te doen voordat u 

op bezoek gaat, of thuis bezoek 
ontvangt. 

Om het carbidschieten zo veilig 
mogelijk te houden heeft de ge-
meente Voorst, naast de meld-
plicht, een aantal aanvullende 
voorwaarden:

	U mag alleen in de aanwezig-
heid van inwoners van de ge-
meente Voorst van 18 jaar of 
ouder carbidschieten. 

	Sluit de melkbus waarmee u 
carbid schiet niet af door mid-
del van een deksel of een an-
der hard voorwerp. Een optie 
is om hiervoor een voetbal te 
gebruiken.

	Het carbidschieten mag geen 
gevaar opleveren voor de ge-
zondheid van mens en dier. 

Veilig carbidschieten als 
een BOCK
Veel ongelukken tijdens het car-
bidschieten ontstaan vaak door 
onwetendheid en het nemen van 
onnodige risico’s. Begin er niet 
aan als u het nog nooit gedaan 
heeft, en schiet alleen met een 
ervaren BOCK. Laat de ervaren 
carbidschieter toekijken op de 
uitvoering van het carbidschie-
ten aan de hand van de volgende 
veiligheidstips. 

	Bescherm uzelf en anderen. 
Draag een veiligheidsbril en 
gebruik gehoorbescherming. 
Een knal van 80dB kan al tot 
gehoorschade leiden, de harde 
knallen bij carbidschieten zijn 
al gauw 100dB.

	Zorg voor EHBO-middelen en 
voldoende blusmiddelen (wa-
ter om brandwonden te koelen, 
een blusdeken) zodat u direct 
kunt handelen als er toch iets 
misgaat.

	Gebruik goed materiaal. Ge-
bruik alleen een melkbus die 
in goede staat is en een stevige 
bodem heeft. Schiet met een 
plastic bal en zorg dat de bus, 
na het ontsteken, niet achteruit 
kan schieten.

	Ontsteek het carbid veilig. Ont-
steek de bus met een fakkel op 
een stok, terwijl u zelf aan de 
zijkant van de bus staat. Ga 

nooit op de bus zitten. Zorg 
dat omstanders op een veilige 
afstand zijn.

Wie is de BOCK?
Wie is de BOCK is een campag-
ne van Brandwondencentrum 
Groningen Martini Ziekenhuis 
-het brandwondencentrum voor 
Noord- en Oost Nederland-, 
Stichting Carbidschieten Dren-
the, Veiligheidsregio’s Drenthe, 
Groningen, Fryslân, IJsselland, 
Twente, Noord- en Oost Gel-
derland en wordt ondersteund 
door de Nederlandse Brandwon-
den Stichting en vele gemeenten, 
GGD’s en particuliere initiatieven 
in Nederland. Kijk voor meer in-
formatie op wieisdebock.nl 

#WieisdeBock #alleensamen-
meteenBOCKdieschietenkan 
#eenechtebockheeftdoppenop


